
TRIK design s.r.o., reklamná agentúra
Krompachy, SNP č. 20

FK POKROK SEZ 
KROMPACHY MFK SNINA

Srdečne na dnešnom stretnutí 
vítame celú krompašskú športovú 

verejnosť, vrátane hráčov,
funkcionárov a fanúšikov

 nášho dnešného súpera
 zo Sniny.

Sponzori futbalu v Krompachoch

TIPOS, III. liga  VÝCHOD
4. kolo

ročník 2020/2021

Hlavný rozhodca: Boris Benedik z Kavečian
Asistent rozhodcu č.1: Branislav Marko z Bardejova

Asistent rozhodcu č.2:  Dávid Bereš z Prešova
Delegát stretnutia: Pavol Bančanský z Vranova nad Topľou

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY
akciová spoločnosť

16.8.2020
16:00 hod.



Predstavujeme dnešného súpera:  MFK Snina
tréner:    René Kočan
Vedúci mužstva:   Marek Lukáč
lekár:    Miroslav Suchý

Zostava z predchádzajúceho kola:  21 – Miloš Lojka, 3 – Patrik Mihalčin, 6 – Dušan Janko, 
8 – Ľuboš Jankaj, 11 - Maksym Losiev, 14 – Maroš Ferko, 13 - Dmytro Rohulskyi, 16 – Vladimír 
Voroňák, 22 – Erik Hanc, 29 – Lukáš Bednár, 33 – Róbert Dický.    

náhradníci: 1 – Alexander Burda, 15 – Aleš Holinka, 2 – Jozef Lukáč, 4 – Marián Hreha, 7 – Do-
minik Matta, 9 – Adam Ondika, 10 – Tomáš Kroka, 17 – Marián Pčola, 23 – Patrik Švajka.

 Náš dnešný súper je z kategórie tých silnejších, teda z kategórie tých, ktorí si podľa môjho 
názoru zabezpečia účasť v novovytvorenej poloslovenskej tretej lige Východ, bez vážnejších 
problémov. Svedčí o tom aj ich vstup do súťaže, v ktorej sú po troch odohraných kolách bez 
straty bodu na druhom mieste, len horším skóre za vedúcim Prešovom.
 Je fakt, že v prvých troch kolách sa Sninčania stretli so súpermi, ktorí zrejme nebudú miešať 
karty na horných poschodiach tabuľky, no na začiatku súťaže sa každý jeden bodík nezískava 
ľahko.
 V  prvom kole sa v  Snine predstavilo Sobranecko, čo je klub vzniknutý fúziou Sobraniec 
a Veľkých Revíšť. Bolo to stretnutie zvláštne najmä pre brankára hostí Petra Diňu, odchovanca 
sninskej futbalovej školy, o ktorého služby už nebol (po desiatich rokoch v drese Sniny) v tom-
to ročníku záujem. Peter chcel určite ukázať, že ešte nepatrí do starého železa, no na ihrisku 
vydržal ani nie polčas. V 43 min totiž zmaril domácim gólovú príležitosť tak, že zahral rukou 
mimo svoje pokutové územie, čím domácim ponúkol do druhého polčasu presilovku. No po-
ďme pekne po poriadku. Hostia sa v 10 min ujali Kostičom vedenia, načo domáci reagovali 
v 32 min vyrovnávajúcim gólom Dického. V 43 min prišlo zrejme zbytočné vybehnutie Diňu 
pred vlastné pokutové územie, následne smolné zahratie rukou a do brány tak išiel náhradný 
brankár hostí Miroslav Gutič. Ten si s  nariadeným priamym kopom poradil, no čisté konto 
si udržal len tri minúty. Na ďalší priamy kop si totiž najvyššie vyskočil Lukáš Bednár a poslal 
domácich do jednogólového vedenia. Keď po hodine hry zvýšil Maroš Ferko na 3:1 zdalo sa 
byť o výsledku rozhodnuté, no nebolo. V 75 min hostia znížili Ruskovským z pokutového kopu 
a tak museli domáci priaznivci tŕpnuť o výsledok až do konca stretnutia.
 V druhom kole sa Snina predstavila v Bardejovskej Novej Vsi a aj tam od 49 min prehrávala. 
Náskok domácich však vydržal len 5 min, keď autorom vyrovnávajúceho gólu bol Maksym 
Losiev. No ani remízový stav netrval dlho, pretože v 62 min zaznamenal druhý gól v stretnutí 
hosťujúci Maroš Ferko.
 Minulú týždeň hostili v Snine Svidník a stretnutie zvládli bez inkasovaného gólu. Prvý gól 
zaznamenal v závere polčasu Róbert Dický na ukľudnujúcich 2:0 poisťoval z pokutového kopu 
Dušan Janko.
 Aj naši chlapci majú za sebou tri stretnutia a tak ako v minulom anulovanom ročníku, majú 
po ich odohraní v priebežnej tabuľke jeden bod. Boli to však z našej strany tri absolútne dia-
metrálne odlišné výkony takmer identicky rovnakej zostavy.
 V prvom stretnutí v Košiciach sme domáceho favorita prekvapili. Chlapci bezchybne dodr-
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žiavali naordinovaný defenzívny systém, vďaka ktorému opticky lepšieho súpera do veľkých 
šancí nepúšťali. Naopak, naše ojedinelé brejky robili domácej obrane vrásky, ktorá v závere, aj 
so šťastím, uratovala aspoň bod.
 Spišské derby, ktoré ste väčšina z Vás videla, bola pastvou pre oči futbalového fanúšika. Na-
sadenie, bojovnosť, gólové zvraty, sedem gólov, dve jedenástky, deväť žltých karát ponúklo 
úžasný športový zážitok, na ktorý budeme určite dlho spomínať. Šťastie sa síce v závere od 
nás odklonilo, ale bola to prehra, ktorá chutila ako víťazstvo...
 Minulú nedeľu sa však hralo podľa stropkovských nôt a veru nebolo sa z našej strany čím 
chváliť. Domáci na nás v úvode vybehli, prišla séria nebezpečných rohov, tlak a jeho logickým 
dôvodom bol úvodný gól domácich, ktorý s  troškou šťastia zaznamenal jeden z najlepších 
hráčov stretnutia, Marek Matkobiš. Po góle sa domáci stiahli do defenzívy, ponechali nám 
priestor na držanie lopty, kombinácie, no po našich častých stratách lôpt vyrážali do nebez-
pečných kontier. Jednu takú premenil na druhý gól svoj i mužstva opäť Matkobiš. 
 Cez polčas sa tréner snažil našu hru smerom do predu oživiť a  tak namiesto defenzívne 
ladeného Dávida Richnavského, prišiel na ihrisko Lukáš Čegiň. V zápase proti spišiakom bol 
Čegi hráčom, ktorý zmenil pomer síl na ihrisku a výrazne sa zaslúžil o zápasový zvrat, no dva 
krát to isté – nie je to isté. Lukáš si po niekoľkých minútach na ihrisku obnovil staršie zranenie 
a po 20 min bol vystriedaný. Ešte pred ním však so zranením opustil ihrisko aj Jochman, kto-
rého už v štvrtej minúte druhého polčasu šľapákom na stojnú nohu „zostrelil“ domáci kapitán 
Adrián Leško. 
 Rozhodujúci pre ďalší priebeh bol gól Petra Poľaka na 3:0, ktorý ho dosiahol nikým nebrá-
nený po rohovom kope domácich hlavou. Domáci sa znovu stiahli do pevnej defenzívy, ktorú 
sme beznádejne staticky 30 min dobíjali, a z ktorej nám stihli dať za polhodiny ešte ďaľšie tri 
ukážkové góly (Vaško, Slobodnik, Artim).  
 V dnešnom stretnutí nie sme favoritom, pokiaľ však chlapci dodržia trénerom nastavený 
defenzívny systém (ako tomu bolo v Košiciach), dajú do hry srdiečko a „odjazdia“ celých de-
väťdesiat minút (ako so SNV) môžu aj s  troškou šťastia súpera potrápiť. Ja by som osobne 
bral z tohto stretnutia aj bod, no Jaro je typ, ktorému sa rátajú len víťazstvá. Verím tomu, že 
je schopní chlapcom nastaviť hlavy a srdcia tak, aby pre úspech v stretnutí urobili maximum. 

Info o mládežníckom futbale
V prekvapivom formáte so 16 účastníkmi odštartovali v ten istý víkend ako muži svoje maj-
strovské stretnutia aj naši dorastenci. Na prvé stretnutie do Levoče však kombináciou rodin-
ných osláv, chorôb či výhovoriek cestovali iba desiati v zostave aj s náhradným brankárom a 
hráčom, ktorý dva roky futbal nehral. Napriek tomu skončil prvý polčas len 2:0, keď prvý gól 
sme „nekoncentrovaní“ na stretnutie dostali v 30 sekunde a druhý po zmetkoch v obrane v 28 
min z pokutového kopu. V druhom polčase to už bola hra mačky s myšou a konečný výsledok 
9:0 asi hovorí za všetko.
 Minulý týždeň padlo na ihrisku v Krompachoch gólov dokonca desať, no na šťastie sa o nich 
podelili mužstvá rovnakým dielom. Góly padali ako na hojdačke. Vikartovce sa ujali vedenia 
1:0, naši chlapci otočili na 2:1 no na polčasovú prestávku sa išlo za stavu 2:3. Po zmene strán 
sme síce vyrovnali, no následne nám hostia odskočili na dvojgólový náskok 3:5. No aj na tento 
trhák sme dokázali odpovedať a v závere sme mohli aj prehrať aj vyhrať – z tohto pohľadu to 
bola asi remíza spravodlivá. Naše góly dal Kuchta – 3x, Nemčík a Žaludek 1x.
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Z V R P Skóre Body +/- 
1 Prešov 3 3 0 0 9 : 3 9 6

2 SNINA 3 3 0 0 7 : 3 9 3

3 Humenné 3 2 1 0 11 : 3 7 1

4 Stropkov 3 2 1 0 8 : 1 7 1

5 Lipany 3 2 1 0 6 : 1 7 4

6 Plavnica 3 2 1 0 6 : 2 7 1

7 Vranov nad Topľou 3 2 0 1 4 : 3 6 0

8 Košice 3 1 1 1 9 : 6 4 -2

9 Spišská Nová Ves 3 1 1 1 5 : 6 4 -2

10 Giraltovce 3 1 0 2 2 : 7 3 0

11 Svidník 3 0 2 1 2 : 4 2 -1

12 Sobranecko 3 0 1 2 4 7 1 -2

13 KROMPACHY 3 0 1 2 4 : 11 1 -2

14 Bardejovská Nová Ves 3 0 0 3 1 : 4 0 -3

15 Kalša 3 0 0 3 4 : 9 0 -6

16 Spišské Podhradie 3 0 0 3 3 : 15 0 -3

Tabuľka

Zostávajúce zápasy 4. kola 15. a 16. 8. 2020 o 16:30 a 16:00
15.8.2020 o 16:30 –  Prešov – Sobrance, Lipany – Stropkov, Vranov nad Topľou – Humenné,    
16.8.2020 o 16:00 – Bardejovská Nová Ves – Giraltovce, Svidník – Plavnica , Spišské Podhradie – 
Spišská Nová Ves a Kalša – Košice.

5. kolo 22. a 23. 8. 2020 o 16:00
22.8.2020 – Humenné – Prešov, Spišská Nová Ves – Kalša, Giraltovce – Svidník, Sobrance – 
Bardejovská Nová Ves,
23.8.2020 – Košice – Vranov nad Topľou, Stropkov – Spišské Podhradie, Snina – Lipany, Plavnica 
– krompachy

6. kolo 29. a 30. 8. 2020 o 16:00
29.8.2020 – Prešov – Bardejovská Nová Ves, Lipany – Plavnica, Vranov nad Topľou – Spišská Nová 
Ves, Humenné – Košice, 
30.8.2020 – Svidník – Sobrance, krompachy – Giraltovce, Spišské Podhradie – Snina, Kalša - 
Stropkov

Aktuálne informácie o krompašskom futbale môžete získať aj na našej webovej stránke 
fk.pokrok.kromsat.sk
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